
@t PľaŽská ľepláľenská
Příloha č. 4: Cenová pravidla pro tepelnou enerqii a nosná média
Ceník tepelné energie, teplé vody a nosných médií platný od í. 1. 2016

Ceny jsou kalkulovány V souladu s Cenovým rozhodnutĺm ERÚ e.łlzo ĺ s zé dne 6. 1 1 . 2015

Všechny cenyjsou uvedeny bez DPH účtované podle platných předpisů!

1) Platza tepelnou energii, dodávanou v TV na Vstupu do objektu a měřenou v předávacĺ stanici tepla
2) Plat za sjednané mnoŽství je stanoven za rezervaci výkonu zdrojů a dopravní kapacity distribuční soustavy
3) PraŽská teplárenská soustava (PTS) - soustava propojených zdrojů tepelné energie EMĚ 'ĺ, Třeboradice, Malešice, Michle, Krč
4) Lokální plynové zdroje ll (LPz ll) - oblast vytápěná z plynového zdroje Holešovice a blokové kotelny Lhotka-Libuš (LL1 6)

5) RTz - rozvodné tepelnézařÍzení ve smyslu zákona 458ĺ2000 Sb. v platném zněnĺ
6) oTZ - odběrné tepelné zaíízení ve smyslu zákona 45812000 sb. V platném zněnĺ

Plat za odběr kondenzátu z parnĺ tepelné sĺtě 161 '00 Kö/t

Plat za odběÍ vody z primárnĺ tepelné sĺtě ie 1 1 2'40 Kč'/t (bez tepelného obsahu)

cena za studenou vodu je přebĺĺána z aktuálního cenĺku PVK a.s'
Pro nově sjednané odbéry od 1. 1. 2008 sô uplatňuje cenlk s platem za sjednaný výkon a odebrané množstvĺ

Geník pro odběrná místa s platem za sjednané a odebrané mnoŽství

Předací místo Smluvní oznaěení

Pražská teplárenská soustava 3) Lokálni plynové zdroje ll a)

Sazba

zam za
odebrané

mnoŽstvĺ
siednané 2)v tarifním pásmu

Sazba

odebrané
mnoŽstvĺ

siednané 2) v tarifnĺm pásmu

A B c A B c
Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ Kč/GJ

Vstup do RTZ 5) na vstupu do předávací stanice Ní5 267,00 204,30 '192,80 181 ,30 Pí6' Pí6 358,40 166,20 154,70 143,20

Vstup do oTZ 6)
na výstupu z předávacĺ stanice nebo
na vstuDu do obiektu

N23, N36 305,00 262,00 250,50 239,00 ' P23, P36 389,50 220,50 209,00 197,50

teolá voda na Vstuou do obiektu 
1) N33 546,40 x x x P33 596,10 x x x

PTs - hoľkovodnĺ odběl

H33 546,40 x x x

Geník pro odběrná místa s platem za sjednaný výkon ą odebrané mnoŽství

Předací místo Smluvní označenl

Pražská teplárenská souštava 3) Lokální plynové zdroje ll a}

Sazba

odebrané
mnoŽstvĺ

m

Sazba

odébrané
mnożstvĺ

vta
A B c A B c

Kč/GJ Kč/kW Kč/kW Kč/kW Kč/GJ Kč/kW Kč/kW Kč/kW

Vstup do RTZ 5) na vstupu do předávací stanice N't9 267,00 1 103,22 1 041,12 979,02 P19 358,40 897,48 835,38 773,28

Vstup do OTZ 
6) na výstupu z předávacĺ stanice nebo

na vstuou do obiektu
N26, N39 305,00 1 414,80 1352,70 1 290,60 P26, P39 389,50 1190,70 1128,60 I 066,50

PTs . horkovodnĺ odběry Holešovice

vstup do RTZ 
5) na Vstupu do předávacĺ stanice H19 267,00 1 103,22 1 041,12 979,02

Vstup do oTZ 6) na tĺlýstupu z předávací stanice nebo
na vstuou do obiektu

H26, H39 305,00 1 414,80 1352,70 '1 290,60

sJednané množstvĺ
podle OD

Plet za výkon

taŕlfnl Dásmo A do 1800 GJ sjednaný výkon do 0'34 MW

sj€dnaný výkon od 0,341 -2,22MwtaÍifnĺ pásmo B 180'l až 12 000 GJ
tarifnĺ pásmo C od 12 001 GJ Výše sjednaný výkon od 2'22'l MW výše

Tarifnl dvousloŽkové


